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Referat fra styrelsesmøde mandag den 30.11. 2015 
 kl.09.15 til 12.15.  

 
Fraværende: Steen Pilgaard Toft (sygdom) 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referater. Referater fra 7. september, 2. november og 9. november 
2015 blev godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 

 Suppleant til HMU Langeland 
 Valg på Ny Heldagsskolen Svendborg 

 

 
 

 Revision 
 
 
 
 
 
 

 Generalforsamlingen  
 
 
 

 Facebook workshop den 18.jan. kl. 13.00 
til 16.00 

 
 
Hanne Nielsen, Nordskolen er udpeget. 
Svendborg kommune har endnu ikke svaret på om der kan 
dispenseres fra tilknytningskravet til kommunen således at 

ansatte med mindre end ½ års tilknytning til kommunen er 
valgbare. 
Efter vedtægterne for Kreds 086 og Særlig Fond skal der 
på generalforsamlingen fremlægges regnskaber der er re-
viderede af en registreret/statsautoriseret revisor.  
Der vælges derfor en revisionsydelse hvor der afgives en 
revisionserklæring af en registreret/statsautoriseret revisor. 
 
Der blev orienteret om undersøgelse af muligheder for af-
holdelse af generalforsamling. Tidligste starttidspunkt er 
18.10. 
 
Til efterretning. 

4. TR-arbejdet.  
Opfølgning på TR/AMR-mødet den 2. 
nov. og TR-kurset 
 
 

 

Tilbagemeldinger fra mini-TR-møderne 

 

 

 

 

Evaluering af TR kurset.  

 

Hovedstyrelsesvalget.  

Mødekalender for foråret 2016 

 
Tema på TR-mødet 14.12. hvor AMR ikke inviteres. Den po-
litiske tilbagemelding om strategi og initiativer gives på TR-
mødet 11. januar hvor AMR også inviteres. 
På mødet 14.12. skal der følges op på status for udlevering 
af arbejdstidsopgørelser for sidste skoleår. 
 
 
Der blev orienteret om afholdte Mini-TR-møder siden sidst. 
Det blev besluttet at det ansvarlige kredsstyrelsesmedlem 

sender en kort dagsorden ud 1 uge inden de fremtidige Mi-
ni-TR-møder. Der udarbejdes et kort referat i forbindelse 
med mødet. 
Der foretages en samlet evaluering af Mini-TR-møderne 
forud for næste skoleår. 
 
 
Indtil videre har der været positive tilbagemeldinger. Kur-
set evalueres sammen med TR på mødet 14.12. 
 
 
Der blev orienteret om valget. 
 
Forslag til mødekalender blev godkendt. AMR inviteres til 
sommerafslutningen. 

5. Informationsarbejdet.  

Nyt fra kommunikationsmødet 

Fastlæggelse af datoer for indlæg fra de 

enkelte styrelsesmedlemmer. Indlæg til 

hjemmesiden jf. vores kommunikations-

politik. ”At styrelsesmedlemmerne hver 

fjortende dag på skift tager vedkom-

mende fagpolitiske emner op i ”Nyt”. 

 
 

Nyhedsbrevet er udsendt. 
 
Drøftet. 
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6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Intet til referat. 

7. Regnskab og budget. 
 
 

 Indkøb af kamera så vi kan prøve at af-
holde et fagligt klubmøde med Kirsten 
og medlemmerne på Ærø. Dette skal ses 
som et led i vores opgave fra generalfor-
samlingen, om at undersøge muligheden 
for at afvikle generalforsamlingen elek-
tronisk/virtuelt.  

 Input til budget 2016. 
Herunder: Deltagelse i kursusforum Fyns 

kurser, TR kursus, 2 eller 3 dage, inter-
nat, ændret generalforsamling, frikøb, 
ekstern underviser, Kommunikations 
rådgivning, AMR`s deltagelse i møder og 
kurser,  

 

 
 
 
Udsat. 
 
 
 
 
 
 
Drøftet. Fortsat behandling på kredsstyrelsesmødet 4. ja-
nuar 2016. 

8. Kommunerne. 
 Lønpolitik i kommunerne. Opsummering og 

drøftelse. 
 ”En lettere vej til tolærerordninger” se bi-

lag fra Lars. Sendt: 26. oktober 2015 11:08 

 
 TRs deltagelse i dialogmøder med politik-

kere og skolebestyrelser i Svendborg. 
 Udpegning til MED-organisationen på Ærø 

 
 
 

 
 Linjefagsuddannelser, vilkår, deltagelse i 

eksamen  
 
 

 
Drøftet. 
 
Udsat. 
 
 
Udsat. 
 
Lars Krogh udpeges til Hoved-MED, og Kirsten Galsgaard 
Nielsen udpeges til Fælles-MED for Børn og Unge. 
Lars Krogh meddeler i denne forbindelse at han ikke gen-
opstiller til det kommende valg til kredsstyrelsen. 
Udpegningen gælder derfor kun perioden 1. januar – 31. 
marts 2016. 
Udsat 
 
 
Mødet blev afsluttet efter dette punkt. 

9. Fagpolfo. 

9a. Pæd.polfo   

 

10. Medlems aktiviteter.  
 

 

12. DLF centralt.   

4. Punkt fra de sidste STM: 
 
Ansvarsfordeling vedr. generelle kredsopgaver 
samt kredsudsendelserne fra DLF centralt. 

 

13. Punkter til næste møde  

14. Meddelelser  

15. Evt.  

16. Evaluering af mødet  
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